
1 Протокол от заседание на Обществен съвет 2018/2019 г. 
 

 

Вх.№ ОС-02-368А/ 25.01.2019 г.                          

ПРОТОКОЛ № 2/ 30.01.2019 г. 

от проведено събрание на Обществен съвет към ОУ „Димитър Талев” 

 

Днес, на 30.01.2019 г., беше проведено второ редовно заседание  на Обществен съвет към 

ОУ „Димитър Талев” за учебна 2018/2019 г.  

Дневния ред на заседанието беше, както следва: 

1. Съгласуване на предложението на директора за разпределението на средствата от установеното 

към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по бюджета на 

училището за 2018 г. 

 

2. Обсъждане на мнението на ОС за избор на закуска за 2019/2020 в изпълнение на § 3, т. 1, ал. 7 

от ПМС 289/12.12.2018 

 

3. Отчет на средствата разходвани за изпълнение на дейностите по проект за физическо 

възпитание и спорт за 2018 г., съгласно чл. 5 от ПМС 129/11.07.2000, изм. и доп. бр. 62 от 

27.07.2018, в сила от 01.01.2019 г. 

 

4. Представяне на становище на отчета за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г. 

5. Вземане на решение на ОС, относно участие на учениците, които ще бъдат приети в I клас през 

учебната 2019/2020 година в проект „Иновативни училища“ 

 

На събранието присъстваха, председателя на ОС и 5-ма членове на Обществения съвет, директора 

на ОУ „Димитър Талев“ и протоколчика на ОС – Цветослава Атанасова. 
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Броят на присъстващите, дава основание да бъде проведено събранието и осъществен дневният му 

ред.  

Директорът на училището, г-жа Ирина Чолакова, представи дневния ред и 

се премина към първа точка от дневния ред. 

1. СЪГЛАСУВАНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЕТО НА ДИРЕКТОРА ЗА РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО 

НА СРЕДСТВАТА ОТ УСТАНОВЕНОТО КЪМ КРАЯ НА ПРЕДХОДНАТА ГОДИНА 

ПРЕВИШЕНИЕ НА ПОСТЪПЛЕНИЯТА НАД ПЛАЩАНИЯТА ПО БЮДЖЕТА НА 

УЧИЛИЩЕТО ЗА 2018 Г. 

Информацията за разпределението на средствата от установеното към края на предходната година 

превишение на постъпленията над плащанията по бюджета бе предварително предоставено на 

членовете на ОС за разглеждане. 

Предложението на директора е следното: 

 Целеви остатък за ресурсно подпомагане: 2772.00 лв 

 Целеви остатък от средствата по проект за ФВС от 2018 г. за организиране на спортен празник: 

1372.00 лв. 

 Издръжка: 68 207 лв., от който разпределени, както следва: 

- Храна: 29 777 лв. 

- Материали: 19 631 лв. 

- Външни услуги: 14 748 лв. 

- Командировъчни (чужбина): 4000 лв. 

- Застраховки (за състезания на ученици):  51 лв. 

 Придобиване на ДМА : 58 240 лв., от които за: 

- Компютри и хардуер: 8240 лв. 

- Спортна площадка (дарение от МОН): 50 000 лв.  

Премина се към гласуване на първа точка от дневния ред. 

Съгласуване за приемане на предложението на директора за разпределението на средствата от 

установеното към края на предходната година превишение на постъпленията над плащанията по 

бюджета на училището за 2018 г. 

РЕЗУЛТАТИ ОТ ГЛАСУВАНЕТО: 

Гласували „за“ – 5  
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Гласували „въздържал се“ – няма  

Гласували „ против“– няма 

Предложението на директора беше прието единодушно от присъстващите. 

2. ОБСЪЖДАНЕ НА МНЕНИЕТО НА ОБЩЕСТВАНИЯ СЪВЕТ ЗА ИЗБОР НА ЗАКУСКА 

ЗА 2019 В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА § 3, Т. 1, АЛ. 7 ОТ ПМС 289/12.12.2018 

В отговор на писмо № ОС-01-155/10.01.2019 г. от директора до членовете на ОС и в качеството 

си на председател на ОС – г-жа Елена Попова, е направила проучване на мнението на членовете 

на обществения съвет към ОУ „Димитър Талев“ и са обсъдени възможностите във връзка с 

избора на закуска. Становището по този въпрос бе регистрирано с № ОС-02-375/17.01.2019 г. 

/приложение към настоящия протокол/ 

 

3. ОТЧЕТ НА СРЕДСТВАТА РАЗХОДВАНИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО 

ПРОЕКТ ЗА ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ ЗА 2018 Г., СЪГЛАСНО ЧЛ. 5 ОТ 

ПМС 129/11.07.2000, ИЗМ. И ДОП. БР. 62 ОТ 27.07.2018, В СИЛА ОТ 01.01.2019 Г. 

 

Ирина Чолакова, предостави отчета на разходваните средства по проекта за ФВС, както следва: 

„За 2018 г. по проекта бяха отпуснати средства в размер на: 

1. 1373 лв за подобряване на МТБ и 

2. 1372 лв. за организиране и провеждане на спортно-състезателни дейности. 

 

По точка 1. Средствата бяха изразходени преди края на 2018 г., като с тях бяха закупени 

материалите в таблица 1. 

Таблица 1. 

 

№ по ред 

 

Mатериално-техническо осигуряване 

(вид спортни уреди, пособия и други 

средства) 

 
Брой по вид 

 

Стойност в лева 

1 2 3 4 

1 Гимнастическа пейка 4 1200,00 

2 федербали 10 150,00 

3 Перца за федербали 25 23,00 

Всичко: 1373,00 
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Средствата по т. 2 са целеви остатък за 2019 г. за организиране ин провеждане на Спортен празник 

в ОУ „Димитър Талев“ (гласувани по първа точка от дневния ред). 

4. ПРЕДСТАВЯНЕ НА СТАНОВИЩЕ НА ОТЧЕТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА БЮДЖЕТА 

КЪМ 31.12.2018 Г. 

Госпожа Анна Меретева бе подготвила предварително  отчета на училището за изпълнение на 

бюджета към 30.12.2018 г. 

Членовете на ОС бяха запознати с Отчета за касово изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г. 

Обществения съвет, в лицето на Елена Попова, изказа становището си устно, като 

обобщи мнението на останалите членове, както следва: 

Цитат: „След разглеждане на отчетът за касово изпълнение на бюджета,обяснителните 

записки към него за период 01.01.2018-31.12.2018 г. ОС дава следното становище: 

1. Очакваните приходи и разходи са съобразени със законовата рамка и са вместени в 

отпуснатите средства от финансиращият орган и очакваните собствени приходи.  

2. Възнагражденията на персонала, осигурителните вноски, другите плащания и 

чеслеността на персонала са адекватни и в размер на разполагаемите средства. 

3. От 01.01.2018 до 31.12.2018 г. ОУ „Димитър Талев“ няма неразплатени задължения 

Общественият съвет е съгласен с направените разяснения и преима отчетът за касово 

изпълнение на бюджета за към 31.12.2018 година. 

Разходите са приемливи и изцяло отговарят на заложените показатели в бюджета.“  

Премина се към следваща точка от дневния ред: 

5. ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЕ НА ОС, ОТНОСНО УЧАСТИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ, КОИТО 

ЩЕ БЪДАТ ПРИЕТИ В I КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2019/2020 ГОДИНА В ПРОЕКТ 

„ИНОВАТИВНИ УЧИЛИЩА“ 

 

Членовете на ОС са подготвили писмено Решение, регистрирано с № ОС-01-368-А/ 31.01.2019 

г., непосредствено преди заседанието, след направено проучване от тяхна страна, относно 

мнението на родителите. 

Поради изчерпване на дневния ред на Обществения съвет, събранието беше закрито. 

Неразделна част от настоящия протокол са: 

1. Присъствен списък на членовете на Обществения съвет. 

2. Писмо № ОС-01-155/10.01.2019 г. на директора до председателя на ОС 

3. Писмо № ОС-02-375/17.01.2019 г., относно избора на закуска от ОС 
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4. Решение № ОС-01-368-А/31.01.2019 г. 

5. МАТЕРИАЛИ: 

 ПМС 129/11.07.2000 

 ПМС 289/12.12.2018 г. 

 Отчет за изпълнение на бюджета към 31.12.2018 г. 

 

Протоколът е изготвен от Цветослава Петрова, съгласно Заповед № РД-10-450/ 13.12.2016 г. на 

директора на училището. 

 

ЦВЕТОСЛАВА АТАНАСОВА,…………….. 

Протоколчик 

 

ЕЛЕНА ПОПОПВА,…………….. 

Председател на ОС 

 

 

 

 

 


